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§ 116 Dnr 2021-00359 
Intern kontrollplan 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta intern kontrollplan för 2022, daterad 
2021-11-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen 
anta en intern kontrollplan för kommande år. Internkontrollplanen grundar sig på 
riskanalyser och innehåller både nämndspecifika såväl som kommungemensamma 
granskningsområden.   

Resultatet av granskningarna följs upp och återrapporteras till nämnden och 
kommunstyrelsen samtidigt som årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Förslag till intern kontrollplan 2022, 2021-11-30 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 117 Dnr 2021-00392 
Förvaltningsbudget 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg gav förvaltningschefen i uppdrag den 15 september 
2021 att ta fram en förvaltningsbudget. Förvaltningsbudgeten beskriver de aktiviteter 
som förvaltningen kommer att genomföra under nästkommande år för att röra sig 
mot de mål som beslutats i nämndbudgeten. Förvaltningsbudgeten inkluderar även en 
fördelning av ekonomin. Aktiviteterna följs upp två gånger per år och återredovisas i 
delårsrapporteringen och årsredovisningen.  

Förvaltningsbudgeten har samverkats i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 
18 november och den 7 december. 

Förvaltningsbudgeten kommer formsättas på ett mer tillgängligt sätt av extern byrå 
för att öka medvetenheten om och läsningen av förvaltningsbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-12-08 
Förvaltningsbudget 2022, textversion, 2021-12-08 
Förvaltningsbudget 2022, förhandsvisning layout, 2021-12-03 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 118 Dnr 2021-00315 
Fördelning av medel ur Arvid och Hildur Anderssons donation 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att inte 
fördela årets utdelningsbara medel om 7962 kronor ur Arvid och Hildur Anderssons 
donation, utan låta medlen kvarstå till nästa år. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 april 1961 författade Arvid och Hildur Andersson ett testamente. I 
testamentet framgår det att det är deras yttersta vilja att det ska bildas en fond utav 
det som kvarstår av deras kvarlåtenskap och att fonden ska heta ”Arvid och Hildur 

Anderssons fond”, där den årliga avkastningen ska användas till ”Utbildning av 

ungdom och vård av behövande ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer från 
Släps församling i den mån deras behov inte kan tillgodoses av allmänna medel eller 
andra bidrag”. 

Nämnden för Vård & Omsorg ska varje år ge förslag åt kommunstyrelsen att besluta 
om att fördela en fjärdedel av de utdelningsbara medlen ur Arvid och Hildur 
Anderssons donation. Av de resterande utdelningsbara medlen ska nämnden för 
Individ & Familjeomsorg ge förslag om att fördela en fjärdedel och nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad två fjärdedelar. 

För den del av Arvid och Hildur Anderssons donation som nämnden för Vård & 
Omsorg ansvarar för så finns det för 2021 7962 kronor att fördela. Det har inkommit 
en ansökan men som inte uppfyller kriterierna för utdelning ur stiftelsen. 
Anledningen är för att personen inte bor i Släps församling samt att behovet skulle 
kunna tillgodoses genom allmänna medel eller andra bidrag. Därför föreslås att 
medlen kvarstår till nästa år för fördelning. 

Under ansökningsperioden har förvaltningen för Vård & Omsorg enligt 
kommunstyrelsens beslut den 20 april 2021 utökat annonseringen genom att 
förvaltningen har informerat om att det är möjligt att ansöka om pengar ur stiftelsen 
på både Kungsbacka kommuns intranät ”Insidan” och Kungsbacka kommuns 

hemsida och TV-skärmar i verksamhetens lokaler. Även texten om Arvid och Hildur 
Anderssons donation har uppdaterats på hemsidan. Det har också skickats ut ett mejl 
till verksamhetscheferna och de biträdande verksamhetscheferna för både Vård & 
Omsorgsboende och Kvarboende, enhetscheferna vid Sandlyckan och Särö vård- och 
omsorgsboende samt Kullavik och Vallda hemtjänst. Men också till driftansvarig och 
kvalitet- och omsorgshandledare vid Blåvingevägens vård- och omsorgsboende. 
Mejlet har även skickats till verksamhetschefen för Myndighet, de två 
enhetscheferna, metodhandledarna, avgiftshandläggarna och till representanterna och 
ersättarna vid Forum Pensionärsorganisationer samt Särö pastorat. Det pågår också 
ett arbete med att digitalisera ansökningsprocessen och skapa en e-tjänst så att 
ansökan kan göras direkt via Kungsbacka kommuns hemsida genom ett formulär. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 119 Dnr 2021-00344 
Återrapportering om åtgärder för budget i balans avseende kundval 
hemtjänst 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Myndighet prognosticerade enligt delårsrapport 2021 ett 
underskott på 11 500 000 kr per helår 2021. Med anledning av det prognosticerade 
underskottet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för budget 
i balans. Åtgärdsplanen redovisades till nämnden oktober och förvaltningen fick i 
uppdrag att återkomma med utvecklade förslag på åtgärder rörande bland annat 
hemtjänst. 

Hemtjänst är en biståndsbedömd insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 
Kungsbacka erbjuder kundval inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihet (LOV), 
vilket innebär att omsorgstagaren får välja kommunal eller privata utförare.   

Förvaltningen föreslog två åtgärder för budget i balans gällande hemtjänsttimmar, 
dels en procentuell neddragning av antal hemtjänsttimmar, dels minskad schablon för 
insats städ. Den första föreslagna åtgärden flyttar i praktiken underskottet från 
verksamhetsområde Myndighets budget till verksamhetsområde Kvarboendes 
budget. Det påverkar även privata utförare av hemtjänst samt brukarna och är inte en 
åtgärd som kommer genomföras i nuläget. Den andra åtgärden planerar förvaltningen 
genomföra från och med 1 februari 2022. Förändringen kommer samverkas. Idag 
tillämpar Vård & Omsorg en schablontid på 120 minuter för insats städ, som utförs 
var tredje vecka. Bedömningen av den enskildes behov utgår alltid från 
socialtjänstlagen och bedömningsmodellen individens behov i centrum (IBIC). 
Schablontiderna är ett stöd och syftar till att biståndshandläggarna ska göra 
likvärdiga bedömningar av ersättningstid. Beroende på den enskildes behov kan 
biståndshandläggaren bevilja både mer och mindre tid.  

Förvaltningen kommer att ändra schablontiden från 120 minuter per tillfälle till 90 
minuter per tillfälle. Vid en jämförelse med kommunerna i Halland samt 
kommunerna i samma storlek som Kungsbacka (Solna, Luleå, Karlstad och Växjö) är 
det flera som tillämpar en kortare schablontid än Kungsbacka. Bland annat har både 
Växjö och Mölndal 90 minuter per tillfälle. Hylte kommun tillämpar en schablontid 
på 60 min per tillfälle.  

Förändringen innebär att ersättningen till de kommunala och privata utförarna 
minskar med 1 775 000 kronor på helår. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-22 
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Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 

Beslutet skickas till 
Kvarboende, privata utförare 
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§ 120 Dnr 2021-00401 
Översyn av omsorgsbidraget 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att avslå förvaltningens förslag om att 
avskaffa omsorgsbidraget.  

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att verksamhetsområde Myndighet i delårsrapport 2021 redovisade 
ett prognosticerat underskott gav nämnden för Vård & Omsorg i september 2021 
förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för budget i balans för 
verksamhetsområde Myndighet. Åtgärdsplanen redovisades till nämndens 
sammanträde i oktober 2021. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med 
utvecklade förslag på åtgärder rörande bland annat omsorgsbidrag. 

Omsorgsbidrag är ett kontantbidrag som betalas ut till en omsorgstagare som i sin tur 
förväntas ge bidraget till en anhörig som ger vård och omsorg. Omsorgsbidrag är en 
insats enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen och är därför frivillig för kommunen att 
tillhandahålla. Omsorgsbidraget är inte skattepliktigt enligt 8 kap. 18 § 
inkomstskattelagen och är inte pensionsgrundande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-29 
Utredning om insats omsorgsbidrag, 2021-11-29 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-10-20 § 92 
Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, 2021-11-29 
Riktlinjer för omsorgsbidrag, 2009-06-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag och ordförandens (M) yrkande om avslag till förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslagen mot varandra och finner att nämnden avslår 
förvaltningens förslag. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (16) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2021-12-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 121 Dnr 2021-00391 
Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård & Omsorg har ett positivt resultat efter oktober månads utgång om +10,2 
miljoner kronor. Prognosen för helåret 2021 visar på ett överskott om 5 miljoner 
kronor. 

Sjukfrånvaron för Vård & Omsorg är för september månad var 9,78 procent, vilket är 
1,32 procentenheter lägre än samma månad föregående år. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 21-11-16 
Månadsrapport oktober 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 122 Dnr 2021-00397 
Pulsmätning av arbetsmiljön oktober 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Personalchef Johan Sandström informerar om pulsmätning av arbetsmiljön från 
oktober 2021.  

Beslutsunderlag 
Presentation om pulsmätning av arbetsmiljön, 2021-11-18 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 123 Dnr 2021-00400 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att fördela uppgifter inom arbetsmiljöområdet 
till ny förvaltningschef som börjar 2022-01-01. Nämnden fördelar 
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen genom att ordförande och 
förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen i dokumentet ”Fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för ansvar och 
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.” 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att förvaltningschef får fördela 
arbetsmiljöuppgifter vidare i förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har ett övergripande ansvar för förvaltningens arbetsmiljö. 
Arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras, men nämnden kan genom förvaltningschef 
fördela arbetsmiljöuppgifter. Med anledning av att förvaltningen får en ny 
förvaltningschef från den 1 januari 2022 behöver nämnden fördela 
arbetsmiljöuppgifter till den nya förvaltningschefen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-22 
Riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter, 2020-02-18 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
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§ 124 Dnr 2021-00377 
Redovisning av inkomna skrivelser under november 2021 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-11-01 – 2021-11-30 har följande skrivelser inkommit till 
nämnden för Vård & Omsorg: 

Diarienummer: 2021-00409. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-11-09 KF 
§ 142 Policy och riktlinjer för personuppgifter och regler för inbördes 
biträdesförhållanden mellan nämnder 

Diarienummer: 2021-00404. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-11-09 KF 
§ 139 Internationell policy för Kungsbacka kommun 

Diarienummer: 2021-00403. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-11-09 KF 
§ 138 Delårsrapport 2021 för Kungsbacka kommun 

Diarienummer: 2021-00398. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-11-09 KF 
§ 167 Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för Vård & 
Omsorg 

Diarienummer: 2021-00308. (Arbetsmiljöverket) Beslut från Arbetsmiljöverket om 
att avskriva ärende för arbetsstället Signeshus vård- och omsorgsboende 

Diarienummer: 2021-00251. (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från 
IVO om att de avslutar ärendet kring tillsynen av hur smittsäkra besök har kunnat 
genomföras på Signeshus vård- och omsorgsboende 

Diarienummer: 2021-00250. (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) Beslut från 
IVO om att de avslutar ärendet kring tillsynen av hur smittsäkra besök har kunnat 
genomföras på Måhaga vård- och omsorgsboende 

Diarienummer: 2020-00354. (Kommunfullmäktige) Protokollsutdrag 2021-11-09 KF 
§ 140 Antagande av ny kommunomfattande översiktsplan 

Diarienummer: 2019-00063. (Högsta förvaltningsdomstolen) Beslut i mål med 
målnummer 3720-21 om att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelar 
prövningstillstånd i saken om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 
socialtjänstlagen 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
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Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) frågar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden beslutar så. 
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§ 125 Dnr 2021-00044 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Hravn Forsne (M) informerar om att en begäran kommer skickas till 
Service angående att öppna upp matsalen på Kolla vård- och omsorgsboende för en 
privat restauratör.  

Tillförordnad förvaltningschef Karl Lundgren informerar nämnden om följande: 

* en upphandling rörande reservkraft har publicerats 

* upphandlingen rörande digital beställning av inköp och måltider ska publiceras 

* det är en ansträngd personalsituation i verksamheten som bland annat beror på 
influensa och magsjuka.  

Karl kommer gå tillbaka till Teknik i januari och tackar för sin tid på Vård & 
Omsorg. Han är imponerad av förvaltningen och av alla de positiva, trevliga och 
kunniga personer han har arbetat med. Karl ger ett medskick till nämnden om att de 
kommer behöva fatta tuffa beslut framöver.  

Ordförande (M) tackar Karl för den tid han har varit på Vård & Omsorg och säger att 
det har känts tryggt med Karl.  

Ordförande (M) tackar nämnden och förvaltningen för arbetet under året som gått 
och önskar god jul och gott nytt år.  

Beslutsgång 
Ordförande (M) frågar om nämnden kan notera informationen till protokollet, och 
finner att nämnden beslutar så. 
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